Spørsmål nr. 1 (2019)
Til:
Fra:

Ordfører
Anders Wengen (Venstre)

Dato:
Saksnr:
Deres ref:

18.11.2019
19/00066-1

Anders Wengen (Venstre) har stilt spørsmål til ordfører. Spørsmålet besvares i kommunestyrets møte
19.11.19
I ny kommune skal vernetjenesten organiseres med et hovedverneombud, tre koordinerende
verneombud, et verneombud i hver virksomhet og HMS kontakter i hver avdeling, hvis jeg har forstått
dette riktig. Jeg har blitt kontaktet av ansatte i Drammen kommune som er usikker på hvorvidt den
foreslåtte løsningen er i tråd med arbeidsmiljøloven. HMS-kontakt er ikke et begrep som finnes i
arbeidsmiljøloven. Men den fastslår at verneombud i alminnelighet skal velges for hver avdeling eller
hvert skiftlig. Det følger også av arbeidsmiljøloven en rekke konkrete oppgaver til verneombudene,
herunder deltakelse på HMS-møtene. En ordning med verneombud per virksomhet og ikke per avdeling,
og der de som er tett på de ansatte og den utførende virksomhet ikke har et ordinært
verneombudansvar er utfordrende i forhold til intensjonen med arbeidsmiljøloven.
Etter kontakt med Arbeidstilsynet er jeg gjort kjent med at dersom de HMS-ansvarlige får samme
opplæring som verneombud, får delta på HMS-møtene slik det er forutsatt i arbeidsmiljøloven og at de
har rett til å stanse farlig arbeid, vil ordningen med HMS-ansvarlige på avdelingene være i tråd med
arbeidsmiljøloven.
Kan ordfører bekrefte at HMS-ansvarlige får nødvendig opplæring slik det fremgår av arbeidsmiljøloven,
at de har rett til å stanse farlig arbeid og at de får delta på HMS-møtene?
Svar
Vernetjenesten i Drammen består etter drøftinger mellom partene av ca. 125 verneombud, ett
hovedverneombud og vara hovedverneombud. Det er de som har oppgavene etter arbeidsmiljøloven.
De får nødvendig opplæring og skal ha nødvendig tid til å utføre vervet. Partene er enige om å starte
opp med dette antallet, og blir det behov for det, vil det bli vurdert tilpasninger.
Partene er også enige om at det i tillegg er et pluss om arbeidsplassene har en «tillitsperson» som et
bindeledd mellom arbeidstakerne og verneombudet. Det er HMS-kontakten, som ikke har påseplikt
etter loven eller skal utøve rollen som verneombud. Dette er tilsvarende ordning som Drammen har god
erfaring med i dag.
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